Zápis z IX. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje
ze dne 23. května 2018
Zahájení: 10:30
Ukončení: 13:15
Přítomni:
Dle prezenční listiny – příloha č.1
PROGRAM JEDNÁNÍ Komise:
Zahájení
Informace o realizovaných a připravovaných inovačních aktivitách
Aktivita Asistence – vyhodnocení 2. výzvy dotačního programu JčK
Aktualizace Regionální inovační strategie Jihočeského kraje a regionálních domén
specializace
5. Shrnutí twinningu a studijní cesty stakeholderů do Cambridge UK
6. Diskuse členů Komise – plnění stanovených cílů Komise a podněty pro další činnost
7. Závěr
1.
2.
3.
4.

Ad 1) P. Filištein (předseda Komise pro inovace Jihočeského kraje - dále jen „Komise“) zahájil jednání.
Přivítal přítomné na IX. jednání Komise a seznámil je se schváleným programem. Dále informoval
přítomné, že Komise je usnášeníschopná (17 hlasujících).
Ad 2) Pí. Novotná zahájila prezentaci (příloha č. 2 zápisu) informací o aktuálním stavu RIS3 strategie
na národní úrovni. Od 1. 4. 2018 přešla implementace a aktualizace Národní RIS3 včetně regionálních
příloh z Úřadu vlády na MPO. Dále prezentovali členové expertního týmu dle svých kompetencí za
jednotlivé klíčové oblasti změn.
Pí. Mocová informovala o aktivitách v oblasti Kvalita lidských zdrojů – představila činnosti v oblasti Age
managementu a dalších strategických projektech. V současné době probíhá i Twinning
s Handwerkskammer Niederbayern – Oberpfalz zaměřený na přenos nových iniciativ v oblasti
digitalizace řemesla a marketingové kampaně pro řemeslnou výrobu. Po ukončení aktivity bude
vytvořen souhrnný dokument (desing option paper), který bude členům Komise představen.
P. Švojgr představil činnosti z klíčové činnosti Transfer technologií a spolupráce. Vedle expertních
oblastí iniciativy Smart region zmínil i podobu nově připravovaných webových stránek projektu, shrnul
klíčové body z workshopu setkání se starosty (16. 5. 18) a z dalších realizovaných strategických
projektů.
Pí. Chrobočková hovořila o oblasti Rozvoj podnikání. Od minulého setkání Komise proběhly přípravné
workshopy, konzultace a finále soutěže o nejlepší podnikatelský nápad Jihoczech (více na
www.jihoczech.cz). V závěru vyčíslila podporu inovačního procesu v JčK prostřednictvím JVTP v letech
11/2014 – 3/2018, která činila celkem cca 15, 6 mil. Kč.

Pí. Balounová shrnula události z aktivity Propagace. Jihočeský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na
„Kreativní zpracování komunikační kampaně v rámci projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji“,
která byla odsouhlasena Pracovní skupinou (ze dne 5.3.18). Předmětem zakázky bylo vytvořit kreativní
zpracování zadaných marketingových nástrojů dle odsouhlasené Marketingové strategie a
marketingového komunikačního plánu. Veřejnou zakázku vyhrála fi. Foxo, s.r.o. za cenu 1 197 600,-Kč bez DPH. Společnost by měla zakázku dokončit do konce října 2018 a poté bude realizována samotná
kampaň.

Usnesení č. 1/18: Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí harmonogram realizace
komunikační strategie.
Přítomno Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení

17

0

0

+

17

Ad 3) Pí. Balounová představila výsledky Dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů
strategických projektů pro JčK v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3. Příjem žádostí probíhal v
období od 9. 4. 2018 až 30. 4. 2018. Alokace výzvy byla z rozpočtu Smart akcelerátoru cca 930 tis Kč.
Předložené projekty nevyčerpaly celou alokaci, ale vyhlášení 3. výzvy programu se již, vzhledem
k blížícímu se ukončení projektu, nepředpokládá. Oprávnění žadatelé z řad veřejnoprávních subjektů v
JčK měli možnost s vyhlašovatelem své záměry konzultovat, proběhl i informační seminář.
V rámci 2. výzvy byly přijaty celkem 3 žádosti s celkovými náklady 555 000,- Kč, požadovaná dotace ve
výši 85 % z celkových nákladů, tedy 471 750,- Kč. Žádosti splnily kontrolu formálních náležitosti, byly v
souladu s kritérii strategičnosti dané Krajskou přílohou k národní RIS3 a byly předloženy k věcnému
hodnocení. Hodnotící komise dne 9. 5. 2018 obodovala projekty z hlediska věcného obsahu (viz tabulka
příloha č. 3) dle hodnotících kritérií přiložených ve výzvě. Po krátké diskusi k věcné náplni projektů
proběhlo hlasování o jejich podpoře.
USNESENÍ č. 2/18: Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje poskytnutí dotace v rámci
Dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro JčK v
souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3“ projektům dle seznamu (příloha č. 3 zápisu), a to v
celkové výši 471 750,-- Kč.
Přítomno Pro
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Ad 4) Pí. Novotná informovala přítomné o aktivitě Mapování. Klíčovým výstupem je Aktualizace Krajské
přílohy k Národní RIS3 strategii pro roky 2018 – 2022 (finální verze zaslání v podkladech pro jednání).
Dokument, jehož připomínkování bylo umožněno členům Komise pro inovace i Krajských inovačních
platforem, vycházel z dříve zpracovaných analýz: Analýza odvětví v JčK s rostoucím potenciálem,
Analýza inovačního systému JčK, Mapování výzkumných kapacit JčK a z terénního šetření v JčK dle
metodiky INKA. Veškeré podkladové analýzy jsou členům Komise k dispozici na vyžádání u expertního
týmu Smart akcelerátoru.
Hlavní změnou Aktualizace RIS3 bylo rozšíření domén chytré specializace o „Automobilový průmysl“ a
„Textilní a oděvní průmysl“. Klíčové oblasti změn a specifické cíle zůstaly zachovány dle původního
dokumentu, jelikož se na ně vážou aktivity v projektu Smart akcelerátor i Krajské inovační platformy.
Usnesení č. 3/18: Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje Aktualizaci Krajské přílohy RIS3
strategie pro Jihočeský kraj pro roky 2018 – 2022 a doporučuje ji Zastupitelstvu Jihočeského kraje k
přijetí.
Přítomno Pro
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Dále představila pí. Novotná zprávu o realizaci vzdělávacího plánu projektového týmu a stakeholderů,
který byl zaslán s materiály k IX. Jednání Komise.

Usnesení č. 4/18 Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí předloženou Zprávu o
realizaci vzdělávacího plánu.
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Ad 5) U aktivity Twinning informovala pí. Novotná o stáži realizačního týmu v partnerské organizaci
Allia v Cambridge a návazné studijní cestě 8 regionálních stakeholderů. Z obou aktivit byl zpracován
dokument s názvem Jihočeský sociální inkubátor (prezentace a dokument viz. příloha č 4 a 5). Jedná se
o popis aktivit, které jsou v Cambridge realizovány a možnost jejich přenosu do Jihočeského kraje. Pí.
Chrobočková představila hlavní závěry a naplánované návazné kroky. Na 18. 6. 18 je v JVTP, a.s.
naplánován 1. kulatý stůl s relevantními účastníky z regionu, kteří zhodnotí reálnost navržených kroků
a připravenost jednotlivých aktérů na spolupráci.
Usnesení č. 5/18: Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí „Design option paper“
týkající se Jihočeského sociálního inkubátoru.
Přítomno Pro
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Ad 6) P. Filištein vedl diskusi na téma zhodnocení cílů Komise a podněty pro její další činnost (včetně
návrhů aktivit do nově připravovaného projektu Smart akcelerátor II).
Na úvod uvedl, že ne všichni členové se jednání Komise pravidelně účastní, čímž se snižuje váha
doporučení směřujících k Radě kraje (jejíž je Komise poradním orgánem) a nejsou diskutovány jejich
případné náměty. Diskuse pokračovala aktivitami/neaktivitami vysokých škol a dalších institucí
v regionu. Bohužel nebyla zrealizována myšlenka na zřízení Technologického institutu JU
(orientovaného na obory Mechatroniky a Biotechnologií) a obor Mechatroniky na JU řeší v současné
době existenční problémy.
Členové Komise apelovali, aby byla zintenzivněna komunikace mezi Komisí pro inovace (z pozice
poradního orgánu) a Radou JčK. Žádali relevantní členy týmu Smart akcelerátor a pracovníky Krajského
úřadu, aby připravili podkladový materiál pro Radu kraje a následně výstup sdělili na příštím jednání
Komise k těmto bodům:
-

-

Revize aktuálního stavu oboru Mechatronika na Jihočeské univerzitě a možnosti jeho podpory
ze strany Jihočeského kraje, vzhledem k jeho prioritě schválené zařazením do domén chytré
specializace v regionu
Možnosti rozšíření rozvojových ploch pro podnikatele s inovačními nápady, kteří prošli
podporou ve Vědeckotechnických parcích
Aktuální situace ohledně přípravy Science centra v ČB
Možnost rozšíření podpory technického vzdělávání a oborů ze středního školství na vyšší
stupně vzdělávání

V závěru bylo doporučeno, aby na příštích jednáních Komise byly prezentovány realizované aktivity
v regionu tak, aby bylo zřejmé, jak jsou jednotlivé klíčové oblasti změn a domény chytré specializace
dle strategické části RIS naplňovány.
Ad 7) P. Filištein poděkoval na závěr členům Komise za účast a popřál hezký zbytek dne.

Zpracovala dne 28. 5. 2018: Ing. Michaela Novotná, schválil: Ing. Václav Filištein

